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Milí uživatelé, 

léto střídá podzim. Od studené vody s citronem se začínáme vracet 

k horkému čaji s medem. Pravda, letošní léto bylo jiné než ta 

předchozí. Hodně pršelo a horké týdny bychom na prstech jedné ruky 

snad taky napočítali. Jiné bylo také v tom, že jsme byli vystaveni 

nutnosti vyrovnat se s dobíhajícími opatřeními spojenými s pandemií 

koronaviru.  

Jaký asi bude letošní podzim? Ve vzduchu stále visí otázky týkající se 

možných opatření, která mohou být nastolena, zhorší-li se 

epidemiologická situace. My si tím ale zatím nelámejme hlavu. Co 

přijde, přijde. Snad jen s pokorou užívejme zdraví své i svých blízkých, 

těšme se z jejich přítomnosti a také z akcí, které pro vás máme 

v následujícím období nachystané. 

V podzimním čísle časopisu Náš domov si můžete přečíst o akcích 

konaných v létě, seznámíme vás také s těmi, co proběhnou 

v podzimních měsících. Dozvíte se, který z našich uživatelů oslaví své 

narozeniny, pobavit se můžete u pranostik a vtipů. Nebudou chybět ani 

informace o blížících se volbách do krajského zastupitelstva a závěrem 

krátké zamyšlení.  

Přejeme vám krásný podzim. 

 



CO JSME PROŽILI V LÉTĚ 

 

V průběhu června se opatření spojená s koronavirem začala 

rozvolňovat a my jsme se mohli účastnit kulturních akcí pořádaných 

venku. Počasí nám však příliš nepřálo, letos v červnu hodně pršelo, 

proto akce původně plánované ven buď neproběhly vůbec, nebo 

proběhly v jiném termínu.  

Konečně mezi nás mohli zavítat také pan farář Jiří Brtník z katolické 

církve a paní farářka Anna Peltanová z církve evangelické. Vzhledem 

k tomu, že se katolických mší účastní velký počet lidí, a to nejen 

z domova pro seniory, ale také z domu s pečovatelskou službou i 

zvenčí, probíhaly mše svaté v zahradě.  

První větší akce v zahradě proběhla až na konci června. 

 

24. 6. 2020 Vystoupení Lídy Lujkové a Milana Hakla 

Už je to docela dlouhá doba, kdy k nám naposledy zavítala Lída 

s Milanem. Troufáme si tvrdit, že naposledy nás navštívili snad minulý 

rok v létě. Tentokrát přijeli s repertoárem trampských písní a Lídinou 

vlastní básnickou tvorbou, která vyplňovala pauzy mezi jednotlivými 

písněmi. Strávili jsme s nimi velmi příjemné dopoledne a těšíme se na 

další společné setkání.  



30. 6. 2020 Zpívání s paní Nečasovou 

Paní Nečasová je naše hostující stálice. Chodí do domova každý měsíc, 

aby nás potěšila svojí hrou na klávesy a svým zpěvem. Naposledy jsme 

si s ní mohli zazpívat v březnu.  

 

 

 

 

 

 

 

3. 7. 2020 Slavnostní otevření nového jezírka + Návštěva poníků 

Dne 3. 7. 2020 proběhlo slavnostní otevření nového jezírka v zahradě 

Centra sociálních služeb města Letovice. Realizaci jezírka měl na 

starost pan Jaroslav Janča, pro kterého je tato činnost dlouhodobým 

koníčkem. Původní plastové jezírko o obsahu 700 l bylo rozšířeno o 

další jezírko spojené přepadem vodopádu s obsahem 2 500 l. Spodní 

jezírko má největší hloubku 105 cm a je osazeno osmi kusy 

různobarevných koi kaprů.  

 



Našimi sponzory pro tuto akci byly firmy MOVOS INVEST spol. s r. o. 

a ŘEZNICTVÍ VRBAS, s.r.o. Darované finanční prostředky nám 

posloužily k nákupu kompletního materiálu potřebného k vytvoření 

jezírka. Za tuto podporu velmi děkujeme. Věříme, že i nadále bude 

jezírko sloužit k relaxaci a oddechu našich uživatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na slavnostní zahájení provozu nového jezírka volně navázala Návštěva 

poníků. S těmi za 

námi přijela   paní 

Anna Kubíčková, 

která je vášnivou 

chovatelkou koní. 

Poníky si pořídila pro 

své dcery a do 



budoucna má v plánu s nimi objíždět domovy pro seniory, pro radost a 

zpestření života uživatelů. Její empatický přístup nás zaujal, proto 

jsme se hned domluvili ještě na další návštěvě v srpnu. 

 

14. 7. 2020 Sportovní dopoledne 

Toto úterní dopoledne se na naší zahradě soutěžilo. Dvacet uživatelů 

bylo rozděleno do 4 družstev po pěti. Každé družstvo mělo svoji barvu 

a svého vedoucího. Vedoucími družstev byli: Šárka, Láďa, Boženka a 

Lenka. Každé družstvo prošlo postupně čtyřmi stanovišti. Jedním ze 

stanovišť byly ruské kuželky, na druhém se házelo žetony do 

namalovaného panáka, v altánku se skládaly kameny dle velikosti a u 

posledního stanoviště se házelo míčky na plechovky. Všichni přítomní 



byli soutěživí, usměvaví a snažili se nahrát co nejvíce bodů. Bohužel, 

vyhrát mohli jen jedni. Vítězným družstvem se nakonec stalo družstvo 

pod vedením Lenky, které soutěžilo ve složení: p. Bednářová, p. Kosmák, 

p. Kalasová, p. Brtnická a p. Prchal. Počet bodů byl ale velice těsný! 

Absolutní vítězkou s největším počtem naházených bodů byla paní 

Brtnická, ta byla samotným výsledkem mile překvapena. Počasí a 

sportovní klání se vydařilo a všichni odjížděli na oběd spokojení a 

unavení. 

 

21. 7. 2020 Příprava letních drinků 

Venku ten den sice pršelo a letní počasí bylo 

v nedohlednu, ale akci, při které se nám dostává 

různých chutí, vůní a barev v podobě letních drinků, 

jsme si ne- 

nechali počasím zkazit. 

V klubovně se nás sešla spousta 

a byli jsme zvědaví, co si pro 

nás letošní rok Eva s Lenkou 

připravily. Začali jsme 

přípitkem lehkým perlivým 

vínem s mraženou jahůdkou. 

Dále jsme si připravili voňavé 

mátové mojito, variantu s 



alkoholem i bez. Dalším drinkem byla piňa coláda, která měla asi 

největší úspěch. Pokračování ochutnávky bylo ve znamení džusů a 

melounu.  

Celé dopoledne se povedlo a všichni jsme odcházeli v dobré náladě.  

 

4. 8. 2020 Zpívání s kytarou (s Ivanou a Michalem)  

Původně bylo v plánu, že si naše sociální pracovnice Ivana vezme kytaru 

a společně s uživateli zazpívá pár písniček. Když však tento svůj záměr 

nadhodila před panem ředitelem, nečekala jeho udivený výraz. 

Zamyslela se, rychle vzala telefon a napsala Michalovi, jestli by nemohl 

přijet na pomoc. A on souhlasil.  

Zpívali jsme spíše táborové písně, došlo ale také na písně lidové.  

 

 

 

 

 

 

 

 



13. 8. 2020 Pétanque s Diakonií 

Srpnové čtvrteční dopoledne patřilo tradičnímu 

turnaji v pétanque s Diakonií. Hrála čtyři 

družstva po čtyřech hráčích, každý s každým. Utkala 

se tak dvě družstva zastupující náš Domov a dvě družstva z Diakonie. 

Všechny hry byly hodně vyrovnané, ale jak dobře víme, vítěz může být 

jen jeden. Vítězným družstvem se tedy stalo družstvo pod vedením 

kapitánky paní Brtnické. Vítězové jsou zachyceni na fotografii pod 

textem.  

 

 

20. 8. 2020 Heligonkáři ze Svitav 

Po půlroční pauze k nám opět zavítali naši milí hosté s heligonkami, aby 

potěšili naše uživatele hudbou, kterou mají rádi. Počasí bylo nádherné, 

sluníčko svítilo, pro velké teplo jsme tedy vyklidili altán a celou akci 



přesunuli sem. Atmosféra byla více než skvělá, pánové rozezpívali i 

některé spící uživatele. Zpívali známé lidové i dechové písně, ale i 

některé méně známé, které můžeme slyšet na Šlágru. Dopoledne rychle 

uběhlo a heligonkáři nám slíbili, že opět zase přijedou. 

 

26. 8. 2020 Návštěva poníků II.  

První návštěva 

poníků v naší 

zahradě se setkala s 

kladným ohlasem, 

proto jsme se 

s majiteli poníků 

domluvili na další 

návštěvě. Tentokrát přijeli z Rašova dva poníci a pejsek Aba. Tmavý 

poník, dvouletá Natálka, se s větším počtem lidí teprve seznamuje, z 

tohoto důvodu jsme na ni museli pomalu a opatrně. Byla statečná a 

snažila se nám vyjít vstříc. Poníci mlsali mrkev a sušený chleba, nechali 

se hladit po hřívě. Aba mezi námi volně pobíhala. Jak objevila naše 

jezírko, učarovalo jí natolik, že neodolala a skočila se vykoupat mezi 

kapry. Vyskočení z vody pro ni nebylo vůbec jednoduché a neobešlo se 

bez pomoci. Před začátkem této akce, stejně jako minule, ráno spadlo 

pár kapek, ale počasí se do devíti hodin umoudřilo a vyklubalo se nám 

příjemné letní dopoledne, které jsme si společně užili.  



 

Předběžný plán akcí: 
Září 

Rozloučení s létem 

Malý turnaj v kuželkách 

Zpívání s paní Nečasovou 

Lamo a canisterapie             

 

Říjen 

                                     Týden sociálních služeb (Hudební vystoupení) 

                                      Beseda o bylinkách  

                                              

Listopad 

Beseda  

Tvoření adventních věnců  

Hudební vystoupení 

 

 

Všechny akce se budou konat pouze v případě, že bude příznivá 

epidemiologická situace. 

 



 

V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ OSLAVÍ 

SVÉ NAROZENINY: 

 Září:  

  paní Marie Škaroupková 

  paní Ludmila Reinwaldová 

  paní Anna Michelotti 

  pan Karel Havlíček 

  paní Miloslava Kupsová   Říjen: 

       paní Jiřina Pazuchová 

       paní Emília Bočková 

pan Bohuslav Kalas 

paní Marie Fialová 

 Listopad:     paní Marie Štěpánová 

  paní Eliška Šustrová    paní Ludmila Sedláková 

  paní Božena Mifková 

  paní Marie Kuráňová 

  paní Gerta Obrusníková 

  paní Marie Rosenbergová 

  paní Marta Kubínová 

      



 

Pranostiky pro nadcházející 

období 
Září 

Divoké husy na odletu, konec i babímu létu.  

Svatá Teklička maluje jablíčka.  

Na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima.  

 

Říjen 

Po teplém září, zle se říjen tváří. 

Po svaté Tereze, mráz za nehty zaleze.  

 

Listopad 

Listopadové sněžení, neškodí vůbec osení.  

Listopadové hřmění, pšenici ve zlato mění.   

Na svatého Martina, nejlepší je husina. Pohleď na hruď i na kosti, 

poznáš, jaká zima se přihostí.  

 

 

 

 



S úsměvem jde 

všechno líp… 
 

Issy jako obvykle přijde unavený domů, jako obvykle skopne polobotky, 

jako obvykle pohodí sako na zem v chodbě. Freda, jeho žena, jako 

obvykle srovná boty a jako obvykle pověsí sako na ramínko. V tom ji 

padne zrak na dlouhý světlý vlas na klopě saka. Zbrunátní, vejde do 

obýváku a zvýšeným hlasem se oboří na manžela: 

"Co to má znamenat? Že tys byl zase za maminkou, aby tě politovala?!" 

 

Mojše se dožaduje okamžité návštěvy u doktora Finkelsteina. 

"Je mi líto, ale příští dva týdny není volný termín," říká sestra. 

"Ale co když do té doby umřu?" argumentuje Mojše. 

"To není problém, stačí když vaše žena telefonicky schůzku zruší." 

 

Ahoj, kam jdeš?  

Ale, kamarádovi se narodilo dítě, tak to jdeme zapít.  

Jo? To je super! A co má?  

Já nevím, asi ferneta. 

 



VOLBY 

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční  

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. 

 

Pro CSSML se tedy jedná o volby do zastupitelstva Jihomoravského 

kraje.  

Voliči s trvalým pobytem v Letovicích ve volebním okrsku č. 4 (jedná 

se o ulice Zámecká, Bezručova, Brahmsova, Nerudova, Mánesova, J. 

Haška, Jiráskova, V Chaloupkách, Na Stráni, V Potůčkách, Brněnská, 

U Zastávky, Na Kroupce) mohou volit ve volební místnosti, která bude 

pro tento okrsek zřízena v budově Základní školy Letovice, 

Komenského 5. 

Ostatní voliči s trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje 

mohou volit prostřednictvím voličských průkazů. Žádost o vydání 

voličského průkazu je třeba doručit na příslušný úřad dle trvalého 

pobytu nejpozději do 25. 9. 2020.  

Ostatní voliči s trvalými pobyty v jiných krajích by museli volit v tom 

kraji, kde mají své trvalé bydliště. Proto bude dobré, pokud svou účast 

u voleb zvážíte a možnosti účasti proberete s rodinnými příslušníky či 

sociálními pracovnicemi. 

Tyto volby jsou od ostatních, které jste zde zažili, odlišné v tom, že 

volební místnost nebude tentokrát v naší budově. S volební komisí se 

budeme muset dohodnout, zda je možné vás navštívit s volební 

schránkou. A také budeme doufat, že se nám všem bude vyhýbat 

nákaza koronavirem, který by samotné volby ještě více zkomplikoval. 

Bližší informace a další pokyny k volbám Vám rády předají sociální 

pracovnice. 



Závěrem 
 

„Najít krásu ve smutku, naději ve ztrátě a důstojnost 

v prohře – v tom je skutečné umění života.“ 

         

Arthur Miller 
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